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1 INLEIDING 
KPN heeft kennis genomen van het ontwerpbesluit voor de vaststelling van de tariefpla-

fonds voor MDF-dienstinnovaties dat de Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) op 28 

januari 2015 in consultatie heeft gegeven. KPN maakt graag gebruik van de gelegenheid om 

haar zienswijze op dit ontwerpbesluit kenbaar te maken.  

In het kader van de voorbereiding van het ontwerpbesluit heeft KPN haar visie, vanaf het 

indienen van haar EDC-kostenrapportage op 3 april 2014 van MDF-Spoed- en Acceleratieor-

ders en MDF access Doe-het-zelf-Monteursproces en op 25 september van MDF access Inci-

dentele SLA switch, al voor een belangrijk deel kenbaar gemaakt. Deze visie wordt in dit 

document op een aantal plaatsen herhaald en aangevuld met een reactie op de onderbou-

wing van ACM en de verwerkte reactie van Tele2, nu deze door ACM in het ontwerpbesluit 

kenbaar is gemaakt. Verder heeft KPN tijdens het voorbereidingstraject uitvoering gegeven 

aan enkele herberekeningsverzoeken van ACM, wat tot aanpassingen in de kostenrapporta-

ge heeft geleid. Deze vinden nu hun weerslag in het ontwerpbesluit en ook daarop wil KPN 

in deze zienswijze nader reageren. 

Deze zienswijze bevat geen bedrijfsvertrouwelijke gegevens.  

 
 

2 BEOORDELING KOSTPRIJSONDERBOUWING  
 

2.1 MDF Spoed- en Acceleratieorders en MDF access Incidentele SLA switch 

2.1.1 WACC 

Zowel bij MDF Spoed- en Acceleratieorders als bij MDF SLA switch heeft KPN de door ACM 

opgelegde Brattle WACC gehanteerd. Tegen het tariefbesluit MDF Pair Bonding1 heeft KPN 

reeds in haar beroep2 ten aanzien van de gebruikte WACC aangegeven dat volgens KPN de 

Brattle WACC niet is vastgesteld voor ULL-diensten maar voor HKWBT/HL en FttO diensten 

en dat de Nera WACC gebruikt zou moeten worden voor ULL diensten. Tariefregulering van 

MDF-diensten op grond van het ULL-besluit 2011 geschiedt voor de periode waarop het be-

sluit toeziet. Daarom is ook - net als voor andere reguleringsperiodes - specifiek voor die 

reguleringsperiode een WACC bepaald. Dit is de Nera WACC. Ook uit het oogpunt van con-

sistentie is het niet juist om bepaalde diensten uit het MDF-portfolio te reguleren op basis 

van een andere WACC dan die welke is gehanteerd bij de regulering van de tarieven van een 

of meer van de overige diensten uit datzelfde portfolio. Omdat het hier ook om ULL-

diensten gaat handhaaft KPN zijn beroepspunt tegen het tariefbesluit MDF Pair Bonding ook 

t.a.v. de eerder genoemde diensten. 

2.1.2 Meerjarenvenster 

Zoals KPN ook al in zijn reactie op het herberekeningsverzoek3 van deze dienst heeft aange-

geven maakt KPN niet uit het marktanalyse besluit ULL4 op dat, zoals ACM stelt in rand-

nummer 34, het uitgangspunt bij een meerjarenvenster is dat ACM een termijn van vijf jaar 

hanteert. In de betreffende Annex wordt gesproken over het spreiden van kosten over ‘een 

aantal jaren’ met behulp van een meerjarenvenster. Slechts in een voetnoot5 staat: ‘Over het 

algemeen wordt met een periode van vijf jaar gewerkt’. KPN maakt hier dus niet uit op dat 

                                                        
1 Kenmerk: ACM/DTVP/2013/204815 
2 Kenmerk: 0019922-0001933 AMCP:656104.1 
3 Kenmerk: WOPC/2014/11 
4 Kenmerk: OPTA/AM/2011/202886 
5 Voetnoot 863 
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een meerjarenvenster van drie jaar in strijd is met het ULL besluit en dat uitsluitend een 

meerjarenvenster van vijf jaar dient te worden gehanteerd. KPN handhaaft derhalve haar 

standpunt dat voor investeringen t.b.v. aanpassing van IT-systemen (die een economische 

levensduur van drie jaar hebben) een meerjarenvenster van vijf jaar niet, en een meerjaren-

venster van drie jaar wel passend is vanuit het EDC principe. Het meerjarenvenster wordt 

zowel bij de kostprijsonderbouwing van de dienst MDF Spoed- en Acceleratieorders als de 

dienst MDF access Incidentele SLA switch gebruikt. 

 
2.2 MDF access Doe-het-zelf Monteursproces 

2.2.1 Opmerkingen Tele2 

De kostenonderbouwing voor de diverse Doe-het-zelf (DHZ) dienstvarianten is bepaald door 

de werkzaamheden, die nu niet meer door KPN worden uitgevoerd, uit de kostenonder-

bouwing te halen.  

In randnummer 604 van het marktanalysebesluit ULL staat expliciet voor nieuwe diensten 

aangegeven: ‘Vanuit het oogpunt van consistentie is het voor de hand liggend dat indien er 

in de nieuwe dienst een bouwsteen zit die met de safety cap wordt gereguleerd, de safety 

cap voor die bouwsteen als relevant element in de totale kostprijsberekening wordt meege-

nomen’. Alle DHZ varianten bestaan alleen uit reeds bestaande bouwstenen van MDF die 

met de safety cap al zijn gereguleerd. Het enige wat ten behoeve van de kostprijzen van de 

DHZ varianten is gedaan, is het betreffende bouwblok (Testen en Labellen, kruisdraden of 

beiden) van de reeds bestaande dienst ‘New Lines Service’ afhalen. 

Het gaat bij de beoordeling, zoals ACM ook al heeft aangegeven in randnummer 64, niet om 

het feit of Tele2 de genoemde activiteiten al dan niet voor dezelfde kosten kan uitvoeren als 

KPN. Bij de beoordeling van de plafonds gaat het om de kosten van KPN en om de bepaling 

welke kosten wel en niet meegenomen dienen te worden in de kostprijs voor een bepaalde 

dienst. Ook kan er geen sprake meer zijn van een herbeoordeling van kostencomponenten 

(omdat Tele2 ze te hoog zou vinden) die in de voorgaande reguleringsperiode reeds zijn 

vastgesteld en beoordeeld door ACM. Deze componenten vallen onder de safety cap. De 

hoogte ervan is onherroepelijk geworden. 

Wat betreft het voorstel van Tele2 dat een vergoeding voor DHZ Nazorg en Service zou moe-

ten leiden tot lagere tarieven, sluit KPN zich aan bij de beoordeling van ACM in randnum-

mer 66. Een vergoeding moet ten goede van de dienstafnemer komen die zelf de verstoring 

herstelt en dat per keer dat deze activiteit wordt verricht. En verlaging van tarieven (waarbij 

niet duidelijk is welke tarieven Tele2 dan verlaagd zou willen zien) zou betekenen dat ook 

dienstafnemers die zelf geen verstoringen herstellen ten onrechte zouden profiteren van die 

inspanning.  

 

2.2.1 Aanpassingen a.g.v. herstelbesluit WPC IIa 

KPN heeft de kostprijsonderbouwing voor MDF access Doe-het-zelf Monteur op 3 april 2014 

ingediend. Per 23 juni 2014 is het herstelbesluit WPC-IIa in werking getreden. Omdat de 

basis voor de kostprijzen voor DHZ de tariefplafonds zijn zoals vastgesteld onder WPC2a, 

moeten wijzigingen van het herstelbesluit WPC-IIa één op één terugkomen in de tariefpla-

fonds DHZ monteur. Deze wijzigingen zijn nog niet meegenomen in het ontwerp tariefbe-

sluit. Dat betekent dat de NLS Connection type 1, NLS Connection type 1 EB en NLS Complex 

Adressen type 1 en NLS Connection type 2 iets anders moeten zijn dan in het ontwerp ta-
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riefbesluit opgenomen. De overige varianten veranderen niet a.g.v. het herstelbesluit WPC-

IIa. Onderstaand die gewijzigde tariefplafonds: 

DHZ Testen en Labellen: 

 

DHZ Kruisdraden: 

 

En DHZ Kruisdraden en T&L: 

 

Bij DHZ Kruisdraden en T&L waren voor de periode 1-1-2014 tot 31-12-2014 in ieder geval 

niet de juiste ingediende plafonds in Annex A opgenomen (dat is ook te zien aan de afwij-

kingen t.o.v. de periode ervoor).  

xTL – New Line Services Korte omschrijving NLS dienst
1-1-2013 tot 

31-12-2013

1-1-2014 tot 

31-12-2014

NLS1 DHZ Kruisdraden en TL In dienst stellen lijn waar geen laswerk voor nodig is op HVD/KVD 6,80 6,97

NLS1 EB DHZ Kruisdraden en TL
In dienst stellen nieuwe lijn waar de vorige eigenaar niet heeft opgezegd 

en de nieuwe Enige Bewoner aantoond dat hij de nieuwe bewoner is.
4,09 4,19

NLS1 CA DHZ Kruisdraden en TL Adressen die op de complexe adressenlijst staan 6,80 6,97

NLS2 DHZ Kruisdraden en TL In dienst stellen nieuwe lijn waar tot 2 B-lassen voor nodig zijn 236,88 242,80

xTL – New Line Services Korte omschrijving NLS dienst
1-1-2013 tot 

31-12-2013

1-1-2014 tot 

31-12-2014

NLS1 DHZ TL In dienst stellen lijn waar geen laswerk voor nodig is op HVD/KVD 18,03 18,48

NLS1 EB DHZ TL
In dienst stellen nieuwe lijn waar de vorige eigenaar niet heeft opgezegd 

en de nieuwe Enige Bewoner aantoond dat hij de nieuwe bewoner is.
15,32 15,70

NLS1 CA DHZ TL Adressen die op de complexe adressenlijst staan 18,03 18,48

NLS2 DHZ TL In dienst stellen nieuwe lijn waar tot 2 B-lassen voor nodig zijn 248,10 254,31

xTL – New Line Services Korte omschrijving NLS dienst
1-1-2013 tot 

31-12-2013

1-1-2014 tot 

31-12-2014

NLS1 DHZ Kruisdraden In dienst stellen lijn waar geen laswerk voor nodig is op HVD/KVD 56,68 58,09

NLS1 EB DHZ Kruisdraden
In dienst stellen nieuwe lijn waar de vorige eigenaar niet heeft opgezegd 

en de nieuwe Enige Bewoner aantoond dat hij de nieuwe bewoner is.
52,77 54,08

NLS1 CA DHZ Kruisdraden Adressen die op de complexe adressenlijst staan 56,68 58,09

NLS2 DHZ Kruisdraden In dienst stellen nieuwe lijn waar tot 2 B-lassen voor nodig zijn 286,75 293,92


